O Professor Ryszard Tadeusiewicz estudou no Departamento de Engenharia
Eléctrica da Universidade de Mineração e Metalurgia em Cracóvia, na qual se graduou (com
mérito) em 1971. Adicionalmente, após receber o seu diploma em Engenharia de Controlo
Automático, estudou na Faculdade de Medicina na Academia Médica em Cracóvia, e também
seguiu estudos na área de métodos matemáticos e computacionais em Economia. Desde Abril
de 1971, tem investigado nas áreas de bio-cibernética, engenharia de controlo automático e
ciência de computadores. Em 1975 foi-lhe atribuído o grau de Doutorado (Ph. D.) e em 1981
o grau de Doutor de Ciência (Sc. D.). Em 1986 tornou-se Professor e em 1991 Professor
Titular na Universidade de Mineração e Metalurgia.
No presente, os seus interesses de investigação abrangem redes Neurais, visão por
Computador, Engenharia biomédica e aprendizagem à Distância.
Ele escreveu e publicou mais de 800 artigos científicos, que foram publicados em
prestigiadas revistas Polacas e estrangeiras, efectuando também numerosas apresentações em
conferências – tanto a nível nacional como internacional. O Prof. Tadeusiewicz escreveu
também mais de 90 monografias científicas e livros, entre os quais livros de texto muito
populares (que tiveram muitas reedições). Número total de estudantes de Doutoramento
orientados: 58, número total de estudantes de licenciatura orientados como Orientador
Principal: 228. Eleito várias vezes como Membro do Comité Governamental Central para
Graduações Científicas e Títulos e do Conselho para a Investigação Científica do Ministério.
Em 1996, por votação universal e secreta, foi eleito Pro-Reitor da AGH Universidade
De Ciência e Tecnologia, e em Janeiro de 1998 acabara por ser eleito reitor da dita instituição.
Fora reeleito em 1999 para o mandato de 1999-2002, e novamente em 2002 para o mandato
de 2002-2005. Em Fevereiro de 1998, o Professor Tadeusiewicz foi eleito Membro da
Academia Polaca de Artes e Ciências (PAU) e em Fevereiro de 2000 tornou-se Membro
Estrangeiro da Academia Russa de Ciências Naturais. Decorria o ano de 2002 quando, em
Maio, fora eleito Membro da Academia Polaca de Ciências (PAN), sendo agora VicePresidente da filial de Cracóvia. Em Setembro de 2003, em Paris, Prof. Tadeusiewicz foi
eleito Membro Titular da Academia Europeia de Ciências, Artes e Literatura (Academie
Europeenne des Sciences, des Arts et des Letters), e é desde 2004 Membro da Academia
Mundial de Artes e Ciências (World Academy of Art and Sciences, San Francisco &
Minneapolis).
Foi distinguido com o título de Doutor Honorário pelas instituições: Universidade
Internacional ANSTED (Kuala-Lumpur, Malasia), Universidade Técnica de Czestochowa
(Polónia), Universidade Técnica de Kosice (Eslováquia), Universidade Técnica de Lódz

(Polónia), Universidade Zielona Góra (Polónia), Universidade Técnica Silesiana (Gliwice,
Polónia), Universidade Técnica de Wroclaw (Polónia), Universidade Técnica de Lublin
(Polónia), Universidade Pedagógica de Cracóvia e Universidade de Economia de Cracóvia.
Foi também distinguido com o título de Professor Honorário pela Universidade Nacional de
Mineração (Dnepropetrovsk, Ucrânia) e pela Universidade de Gás e Petróleo (Ivanofrakiwsk,
Ukraine).
O presente CV é apenas uma versão curta e sintética. Para informação mais detalhada,
por favor visite o website
www.Tadeusiewicz.pl

